
  

                

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

01 жовтня 2020  року              м. Чернігів    № 423 

 

 

Про затвердження списків громадян,  

поставлених на квартирний облік, 

виділення житла підприємствам, 

громадянам міста, видачу ордерів 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" та підпунктів 6, 7, 8 пункту "б" 

статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і 

розглянувши пропозиції відділу квартирного обліку та приватизації житлового 

фонду Чернігівської міської ради про затвердження списків громадян, 

поставлених на квартирний облік, виділення житла підприємствам, громадянам 

міста, видачу ордерів, виконавчий комітет Чернігівської міської ради вирішив: 
 
 

1. Виділити комунальному підприємству «Новозаводське» міської ради 

згідно з їхнім листом від 29 липня 2020 року № 61/2020/3-04 та рішенням 

Новозаводського районного суду міста Чернігова від 3 березня 2020 року 

(справа № 751/197/20)  

 

1.1. 1/8 частину житлового будинку № … по вулиці Ватутіна, що 

складається з однієї жилої кімнати літ…., без комунальних зручностей, та 

включити її до числа службових.  

 

2. Змінити статус: 

                                          

2.1. За клопотанням комунального енергогенеруючого підрозділу 

«Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «ТехНова» 

 

2.1.1. Кімнати № …, житловою площею 18,2 кв.м, по вулиці Івана 

Мазепи, … з гуртожитку на житлову та закріпити за зареєстрованим і 

проживаючим у ній Білокуром Дмитром Олександровичем, одним.  
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3. Виключити з числа службових: 

 

3.1. За клопотанням управління Міністерства внутрішніх справ України в 

Чернігівській області 

 

3.1.1. Службову кімнату № …, житловою площею 8,9 кв.м, у комунальній 

квартирі № … по вулиці Коцюбинського, … та закріпити за зареєстрованим і 

проживаючим у ній Трофименком Максимом Миколайовичем, одним.  

Кімнату отримував батько  Трофименка М. М. – Трофименко Микола 

Олексійович, що помер 28 квітня 2014  року. 

 

4. Поставити на квартирний облік: 

 

4.1. Включити до загальноміської черги та першочергового списку: 

 

4.1.1. Гапоненка Дмитра Миколайовича, сім’я з  трьох осіб (він, дружина, 

син), що проживає у квартирі № … по вулиці Волковича, …, згідно  з 

підпунктом 8 пункту 13 «Правил обліку громадян…» як внутрішньо 

переміщену особу, яка  захищала незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України. Відповідно до статей 6, 12 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» включити до першочергового 

списку як учасника бойових дій.  

 

5. Внести зміни до складу сім’ї: 

 

5.1. Хлеманової Наталії Ігорівни, сім’я з восьми осіб (вона, чоловік, дві 

дочки, зять, дві онуки, онук), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 

11 квітня 1976 року. На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї дочку 

-  Катерину та онуку - Марину.   

 

5.2. Остапенка Віктора Миколайовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі  з  22 лютого 2007 року та 

першочерговому списку як учасник бойових дій з  23 грудня 2015 року. На 

підставі поданої заяви включити до складу сім’ї дочку - Остапенко Аліну 

Вікторівну, 2017 року народження.   

 

5.3. Євтушенко Лідії Максимівни, сім’я з чотирьох осіб (вона, дочка, син, 

онук), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 

списку з 19 листопада 1985 року. На  підставі поданої заяви включити до 

складу сім’ї онука - Євтушенка Маркуса Максимовича, 2017 року народження. 

 

5.4. Ананка Петра Івановича, сім’я п’яти осіб (він, дружина, дочка, син, 

онук), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  18 серпня 1986 року. На 

підставі поданих заяв зняти з квартирного обліку: Ананка Петра Івановича, 

його дружину - Ананко Надію Ігнатіївну як таких, що забезпечені житловою 
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площею згідно з діючими нормами. Квартирну справу розділити на: дочку – 

Прокопенко Тетяну Петрівну, сім’я з двох осіб (вона, син), залишивши у 

загальноміській черзі з 16 листопада 1988 року, та сина - Ананка Олексія 

Петровича, одного, залишивши у загальноміській черзі з 18 серпня 1986 року. 

 

5.5. Руденок Маліки Нігматовни, сім’я з чотирьох осіб (вона, син, 

невістка,  онук), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 грудня 

2009 року. На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї невістку та 

онука як таких, що забезпечені житловою площею згідно з діючими нормами. 

 

5.6. Адаменко Валентини Михайлівни, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  17 листопада 2007 року.   

Виключити зі складу сім’ї сина - Адаменка Олександра Миколайовича у зв’язку 

зі смертю. 

 

5.7. Сидюк Людмили Михайлівни, сім’я з чотирьох осіб (вона, чоловік, 

дочка, син),   на   квартирному   обліку  у   загальноміській  черзі з 5 травня 

1988 року. Виключити зі складу сім’ї чоловіка - Сидюка Віктора Михайловича 

у зв’язку зі смертю. 

 

5.8. Кузьменко Анастасії Михайлівни, сім’я з чотирьох осіб (вона, 

чоловік, дві дочки), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 16 травня 

1988 року. Виключити зі складу сім’ї чоловіка - Кузьменка Володимира Ілліча у 

зв’язку зі смертю. 

  

5.9. Ярошенко Ніни Михайлівни, сім’я з трьох осіб (вона, два сини), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 14 квітня 1987 року. Виключити зі 

складу сім’ї сина - Андрія у зв’язку зі смертю. 

 

5.10. Воїнової Людмили Володимирівни, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 20 лютого 1989 року. 

Виключити зі складу сім’ї чоловіка як такого, що виїхав на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

 

5.11. Жабка Миколи Івановича, сім’я з п’яти осіб (він, дружина, три 

сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 

списку з 15 травня 1989 року. Виключити зі складу сім’ї сина - Сергія у зв’язку 

зі смертю. 

 

5.12. Сапсая Сергія Олександровича, сім’я з шести осіб (він, дружина,  

три дочки, онук), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 16 лютого 

1987 року. Зняти з квартирного обліку: Сапсая Сергія Олександровича,  його 

дружину, двох дочок - Любов та Надію як таких, що забезпечені житловою 

площею згідно з діючими нормами. Квартирну справу переоформити на дочку - 
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Бессонову Віру Сергіївну, сім’я з двох осіб (вона, син), залишивши  на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  16 лютого 1987 року. 

 

5.13. Петрушан Тетяни Володимирівни, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  22 лютого 1989 року. На  підставі 

поданої заяви виключити зі складу сім’ї дочку як таку, що забезпечена 

житловою площею згідно з діючими нормами. 

 

5.14. Коломенського Едуарда Вячеславовича, сім’я з п’яти осіб (він, три 

дочки, син), на квартирному обліку у загальноміській черзі та у 

першочергового списку з  21 липня 2008 року. На підставі поданої заяви 

включити до складу сім’ї онуку – Коломенську Аллу-Вікторію Андріївну, 2019 

року народження. 

 

5.15. Гука Івана Володимировича сім’я з двох осіб (він, дружина), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 16 січня 2020 року. На підставі 

поданої заяви включити до складу сім’ї сина – Гука Матвія Івановича, 2020 

року народження. 

 

5.16. Ширая Володимира Федосійовича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, син, дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 9 липня 

1987 року. У зв’язку зі смертю Ширая Володимира Федосійовича, квартирну 

справу переоформити на дружину – Ширай Ганну Миколаївну, складом сім’ї 

три особи (вона, син, дочка). 

 

5.17. Войтенка Вадима Івановича, одного, на квартирному обліку у 

позачерговому списку  з 6 серпня 2020 року, на підставі поданої заяви 

включити до складу сім’ї дружину - Войтенко Валентину Володимирівну. 

 

6. Виключити із першочергового списку як таких, що втратили пільгу: 

 

6.1. Ячну Валентину Іванівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 1 лютого 1988 року та першочерговому списку згідно з 

медичним висновком з 19 січня 2017 року. 

  

6.2. Жабка Миколу Івановича, сім’я з п’яти осіб (він, дружина, три сини), 

на квартирному обліку з 15 травня 1989 року у загальноміській черзі та 

першочерговому списку як багатодітна сім’я. 

 

6.3. Яременко Ірину Василівну, сім’я з п’яти осіб (вона, чоловік, дві 

дочки, син), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 

списку з 19 червня 1989 року у зв’язку зі змінами у складі сім’ї. 
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6.4. Новик Людмилу Миколаївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

дочка), на квартирному обліку  у  загальноміській черзі з 26 травня 2008 року та 

у першочерговому списку як педагогічний працівник. 

 

7.  Зняти з квартирного обліку:  
 

7.1. Як таких, що покращили житлові умови, в результаті чого відпали 

підстави для надання іншого житлового приміщення: 
 

7.1.1. Кашпур Віру Іванівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на квартирному 

обліку у загальноміській черзі з 14 червня 1988 року. 

 

7.1.2. Лесун Валентину Петрівну, сім’я з п’яти осіб (вона, чоловік, син, 

дві дочки), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 

списку як багатодітна сім’я з  20 червня 1988 року. Чоловік виїхав на постійне 

місце проживання до іншого населеного пункту. 

 

7.1.3. Симончук Олену Олександрівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 20 червня 1988 року. 

 

7.1.4. Умарова Тимура Самеєвича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 20 червня 1988 року. 

 

7.1.5. Демʼянченко Ольгу Василівну, сім’я з двох осіб (вона, чоловік), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 15 серпня 1988 року. 

 

7.1.6. Марцевого Сергія Володимировича, одного, на квартирному обліку 

у загальноміській черзі з 15 серпня 1988 року. 

 

7.1.7. Велинеця Олександра Олександровича, сім’я з п’яти осіб (він, 

дружина, три сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі та 

першочерговому списку як багатодітна сім’я з 15 серпня 1988 року. 

  

7.1. 8. Маслову Марію Олексіївну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, онука), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з 15 серпня 1988 року та 

першочерговому списку за пільгою дочки - одинокої матері, з 21 листопада 

2011 року. 

 

7.1.9. Федь Ніну Андріївну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській   черзі   з   20   серпня   1988  року та першочергового списку з 

21 березня 2011 року. 

 

7.1.10. Ігнатушко Тетяну Анатоліївну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, 

онук), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 29 серпня 1988 року у 

зв’язку зі змінами у складі сім’ї. 
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7.1.11. Федоченко Світлану Андріївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  15 вересня 1988 року. 

 

7.1.12. Носенко Людмилу Іванівну, сім’я з чотирьох осіб (вона,  чоловік, 

два сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 31 грудня 1987 року. 

 

7.1.13. Кирієнко Тетяну Михайлівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 2 листопада 1988 року. 

 

7.1.14. Пономаренко Тетяну Євгенівну, сім’я з п’яти осіб (вона, чоловік, 

дві дочки, онук),  на квартирному обліку  у загальноміській черзі  з 21 листо-

пада 1988 року. 

 

7.1.15. Усманова Раїса Юнусовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 21 листопада 1988 року. 

 

7.1.16. Усманова  Рената Раїсовича, сім’я з двох осіб (він, брат), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 21 листопада 1988 року. 

 

7.1.17. Алексієнко Любов Петрівну, сім’я з чотирьох осіб (вона, чоловік, 

два сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  6 грудня 1988 року. 

 

7.1.18. Куслю Сергія Анатолійовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі та першочерговому списку з 16 січня 1989 року. 

 

7.1.19. Безбородько (Дудій) Ларису Михайлівну, одну, на квартирному 

обліку у загальноміській черзі з 16 січня 1989 року. 

 

7.1.20. Засько Олександру Олександрівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі  17 січня 1989 року. 

 

7.1.21. Вихор Ганну Іванівну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 14 лютого 1989 року. 

 

7.1.22. Велігорську Людмилу Михайлівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській   черзі  з  20   лютого  1989  року та першочерговому списку з 

21 січня 1993 року. 

 

7.1.23.  Ющенко Олену Борисівну, сім’я з чотирьох осіб (вона, син, дочка, 

онук), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 20 лютого 1989 року. 

 

7.1.24. Гавриленко Людмилу Віталіївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 23 березня 1989 року. 
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7.1.25. Шинкаренко Ольгу Михайлівну, сім’я з чотирьох осіб (вона, 

чоловік, два сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 27 березня 

1989 року. Чоловік помер. 

 

7.1.26. Герасименко (Духно) Ніну Дмитрівну, одну, на квартирному 

обліку у загальноміській черзі з 17 квітня 1989 року. 

 

7.1.27. Куца Віктора Вікторовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 15 травня 1989 року. 

 

7.1.28. Жостку Світлану Василівну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, син), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з 15 травня 1989 року. 

 

7.1.29. Борсук Світлану Миколаївну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 22 травня 1989 року. 

 

7.1.30. Гулак Антоніну Юріївну, сім’я з семи осіб (вона, два сини, дві 

дочки, дві онуки), на квартирному обліку у загальноміській черзі та 

першочерговому списку з 19 червня 1989 року. 

 

7.1.31. Шикулу Юрія Віталійовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській   черзі   з   19   червня 1989 року та  першочерговому списку з 

21 листопада 2011 року. 

 

7.1.32. Роговець Ніну Миколаївну, сім’я з трьох осіб (вона, син, дочка), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 20 лютого  1989 року. Син виїхав 

на постійне місце проживання до іншого населеного пункту.  

 

7.1.33. Пачковську Ларису Олександрівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному   обліку   у   загальноміській  черзі  та першочерговому списку з  

19 червня 1989 року. 

 

7.1.34. Журавель (Куслю) Тамару Іванівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі  з 19 червня 1989 року. 

 

7.1.35. Ігнатенко Ольгу Борисівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  19 червня 1989 року. 

 

7.1.36. Полегенько Вікторію Миколаївну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, 

син), на квартирному обліку з 19 квітня 2010 року у загальноміській черзі та    

першочерговому списку з 16 травня 2011 року. 

 

7.1.37. Голиша Андрія Геннадійовича, сім’я з п’яти осіб (він, дружина, 

син, дві дочки), на квартирному обліку з 26 травня 2008 року у загальноміській 

черзі та першочерговому списку. 
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7.1.38. Мороз Лілію Миколаївну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, син), на 

квартирному обліку з 21 квітня 2008 року у загальноміській черзі. 

 

7.1.39. Дробінського Геннадія Вікторовича, сім’я з трьох осіб (він, 

дружина, дочка), на квартирному обліку з 21 квітня 2008 року у загальноміській 

черзі. 

 

7.1.40. Семененко Оксану Іванівну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, син), 

на квартирному обліку з 21 квітня 2008 року у загальноміській черзі. 

 

7.1.41. Федоренко   Вікторію  Іванівну,   одну,  на  квартирному обліку з 

21 квітня 2008 року у загальноміській черзі. 

 

7.1.42. Казіміра   Олексія  Вікторовича, одного, на квартирному обліку з 

21 січня 2008 року у загальноміській черзі. 

 

7.1.43. Сергієнко Антоніну Григорівну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

батько), на квартирному обліку з 29 грудня 2007 року у загальноміській черзі. 

 

7.1.44. Хавила Олега Олександровича, сім’я з двох осіб (він, дружина), на  

квартирному обліку з 19 лютого 2008 року у загальноміській черзі. 

 

7.1.45. Малай Євгенію Олександрівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 

квартирному обліку з 19 лютого 2008 року у загальноміській черзі та 

першочерговому списку. 

 

7.1.46. Левшин Ірину Володимирівну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

син), на квартирному обліку з 17 березня 2008 року  у загальноміській черзі та 

першочерговому списку з  21 квітня 2008 року. 

 

7.1.47. Татарчука Юрія Володимировича, сім’я з трьох осіб (він, дружина,  

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі  та першочерговому списку 

з  17 березня 2008 року. 

 

7.1.48. Поповича Михайла Анатолійовича, сім’я з трьох осіб (він, 

дружина, дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 17 березня 

2008 року. 

 

7.1.49. Майбороду Ольгу Іванівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  4 листопада 1988 року. 

 

7.1.50. Ткаченко Валентину Іванівну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 20 червня 1989 року. 
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7.2. Як таких, що виїхали на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту: 

 

7.2.1. Кулика Володимира Петровича, сім’я з двох осіб (він, дочка), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 15 грудня 2008 року. Дочка 

забезпечена житловою площею згідно з діючими нормами. 

 

7.2.2. Коваль Ольгу Олексіївну, одну, на квартирному обліку у  

загальноміській черзі та першочерговому списку з  21 січня 2008 року. 

 

7.2.3. Єфимова Дмитра Юрійовича, одного, на квартирному обліку  у 

позачерговому списку з 21 липня 2014 року. 

 

7.2.4. Перькову Вікторію Володимирівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), 

на   квартирному   обліку  у  загальноміській черзі та першочерговому списку з 

19 червня 1989 року. 

 

7.3. Як таких, що померли: 

 

7.3.1. Гончарову Наталію Іванівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому списку з 19 

вересня 1988 року. 

 

7.3.2. Конавченко Марію Григорівну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 3 січня 1989 року. 

Чоловіка та сина забезпечено житловою площею згідно з діючими нормами.  

 

7.3.3. Дяківську Ольгу Іванівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  19 червня 1989 року. 

 

7.3.4. Іваненко Олену Вікторівну, сім’я з трьох осіб (вона, син, 

підопічний), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 

списку з 18 серпня 2015 року. Сина та підопічного забезпечено житловою 

площею згідно з діючими нормами. 

 

7.4. Згідно з листом від 16 вересня  2020 року № 318 Державної 

спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву»: 

 

7.4.1. Бондареву-Цявку Марію Валеріївну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській  черзі  та   першочерговому   списку  як учасник бойових дій  з 

5 жовтня 2017 року. 
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7.4.2. Піхотного Павла Сергійовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі  та першочерговому 

списку як учасник бойових дій з 4 липня 2017 року. 

 

7.4.3. Шевчука Володимира Євгенійовича, одного, на квартирному обліку  

у   загальноміській   черзі  та   першочерговому  списку як учасник бойових дій 

з 3 листопада 2016 року. 

 

7.4.4. Ніженка Олексія Олеговича, сім’я з трьох осіб (він, дружина,  

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 30 серпня 2018 року. 

 

7.5. На  виконання пункту 48 «Порядку виплати грошової  компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет  та територіальну цілісність України, а також членів 

їх сімей»,   затвердженого постановою   Кабінету   Міністрів   України    від    

19 жовтня 2016 року № 719: 

 

7.5.1.  Шуріну Людмилу Василівну, сім’я з двох осіб (вона, син),   на   

квартирному   обліку   з  23 вересня 2015 року у позачерговому списку інвалідів  

війни та сімей загиблих військовослужбовців. 

 

7.6. На  виконання пункту 45 «Порядку виплати грошової  компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет  та територіальну цілісність України, а також членів 

їх сімей»,   затвердженого постановою   Кабінету   Міністрів   України    від    

19 жовтня 2016 року № 719: 

 

7.6.1.  Шапоренка Сергія Володимировича, сім’я з трьох осіб (він, 

дружина, дочка), на   квартирному   обліку  у загальноміській черзі та 

першочерговому списку як внутрішньо переміщена особа з числа учасників 

бойових дій  з   5 липня 2018 року. 

 

8. Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 15 листопада  

2017   року  №  877  «Про    затвердження  Порядку   та   умов   надання   у   

2017 році  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на  будівництво/ капітальний ремонт/реконструкцію малих  групових будинків, 

будинків підтриманого проживання,  будівництво/придбання житла для 

дитячих   будинків   сімейного   типу,  соціального   житла  для   дітей-сиріт,  

дітей,  позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,  виготовлення 

проектно-кошторисної    документації»,   розпорядження   голови    обласної  
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державної адміністрації від 13 грудня 2017 року № 668 «Про розподіл субвенції 

на будівництво (придбання) житла» та договору купівлі-продажу від 20 грудня 

2017 року, за пропозицією наглядової ради у сфері розподілу соціального житла 

від 24 вересня  2020 року, виділити житло громадянці, яка перебуває на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Чернігівської міської ради, і видати 

ордер: 
 

 

8.1. Лисовій Варварі Петрівні, 7 вересня 2000 року народження, кімнату 

літ…., житловою площею 23,6 кв.м, комунальної квартири № … по вулиці 

Стрілецькій, …, що має статус соціального житла, одній, без зняття з 

квартирного обліку.   На  черзі у позачерговому списку з 6 квітня 2017 року за 

№ 819 та як дитина, позбавлена батьківського піклування за № 13 у віковій 

категорії «18-23 роки». Зареєстрована та проживає у кімнаті літ…., житловою 

площею 24,7 кв.м, комунальної квартири № … по вулиці Стрілецькій, …, що 

має статус соціального житла. 

 

           9. Виділити житло громадянам, які перебувають на квартирному обліку у 

виконавчому комітеті Чернігівської міської ради або проживають у будинках, 

що підлягають відселенню, укласти договір найму соціального житла, і видати 

ордери: 
 

9.1. Карпенко Яні Андріївні,  сім’я з трьох осіб (вона, син, донька), на  

кімнату № …, житловою площею 18,2 кв.м, комунальної квартири № … по 

вулиці Волковича, …, що має статус соціального житла. Перебуває на 

соціальному  квартирному обліку з 2 вересня 2020 року на загальних підставах 

за  № 14  та з правом першочергового отримання житла з фонду соціального 

призначення згідно з існуючою пільгою одинокої матері за № 10. Квартира 

надається за пропозицією наглядової ради у сфері розподілу соціального житла 

від 24 вересня  2020 року. Зареєстровано та проживає у кімнаті № …, житловою 

площею 13,0 кв.м, комунальної квартири № … по проспекту Миру, …, що має 

статус соціального житла.  

 

10. Поставити на соціальний квартирний облік згідно із Законом України 

«Про житловий фонд соціального призначення»,  «Порядком взяття громадян 

на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з 

нього», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 

2008 року № 682, за пропозицією наглядової ради у сфері розподілу 

соціального житла від 24  вересня 2020 року: 

 

10.1. Харлан Ніну Валентинівну, сім’я з двох осіб (вона, син – 2009 року 

народження), що зареєстровані в «Чернігівському центрі соціальної адаптації 

бездомних та безпритульних» за адресою: вулиця Святомиколаївська, … у місті 

Чернігові. Згідно з існуючою пільгою сім’ї, в якій є дитина з інвалідністю віком 

до 18 років, користується правом першочергового отримання житла із 

житлового фонду соціального призначення. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-%D0%BF/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-%D0%BF/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-%D0%BF/paran14#n14
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11. Поставити на облік  внутрішньо переміщених осіб відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 582 «Про 

затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування 

житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб», за пропозицією житлової комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщеним особам  від 24 вересня 2020 року: 

 

11.1. Бондаренко Тетяну Сергіївну, сім’я з трьох осіб (вона, два сини), 

зареєстровані по вулиці Оленіна, будинок …, квартира № …, місто Горлівка, 

Донецька область, фактично проживають по вулиці Незалежності, будинок …, 

квартира № … у м. Чернігові. 

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових 

приміщень з фондів житла для тимчасового проживання складає  33 бали. 

 

12. На часткову зміну: 

 

  12.1. Абзац  3  пункту 5 рішення виконавчого комітету міської ради  від 

16 грудня 2002 року № 259 викласти в наступній редакції: «Романенко Надію 

Петрівну, сім’я 3 чоловіки (вона, чоловік, син), яка  мешкає в гуртожитку по 

вулиці П”ятницькій,…/… (відсутність житла). Перебувала  на квартирному 

обліку за місцем роботи ВАТ “Чернігівська меблева фабрика” на загальних 

підставах з 14.10.1988 р. В звʼязку із звільненням за скороченням штатів п.1 

ст.40 КЗпП України та п.32 п.п.2 “Правил обліку громадян…” Поставити на 

квартирний облік з часу перебування за місцем роботи.»  замість помилково 

записаного: «… з 14.08.1988 р.». 

 

12.2. Підпункт 4.10 пункту 4 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 2 вересня 2020 року № 364 викласти в наступній редакції: «Косач Ірини 

Анатоліївни, сім’я з двох осіб (вона, син), на квартирному обліку у 

позачерговому списку з 20 листопада 2006 року. На підставі поданої заяви 

виключити зі складу сім’ї сина – Косача Романа Олеговича, 1989 року 

народження» замість помилково записаного:   «… Косача Владислава 

Олеговича – 1996 року  народження». 

 

13. Скасувати: 

 

13.1. Підпункт 8.1.1 пункту 8 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 2 вересня 2020 року № 364 щодо виділення Джеболді Ларисі Григорівні 

службової однокімнатної без комунальних зручностей квартири № … по вулиці 

Попудренка, … згідно з її заявою від 3 вересня 2020 року. Ордер не 

отримувала.  
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13.2. Підпункт 6.1.14 пункту 6 рішення виконавчого комітету міської 

ради від 3 жовтня  2019 року № 383 в частині  зняття з квартирного обліку  

Драгун Катерини Вікторівни. 

 

13.3. Підпункт 13.1 пункту 13  рішення виконавчого комітету міської 

ради від 18 червня 2020 року № 227 щодо виділення кімнати літ…., житловою 

площею 24,7 кв.м, комунальної квартири № …, що має статус соціального 

житла, по вулиці Стрілецькій, … Лисовій Варварі Петрівні та розірвати   

договір найму соціального житла від 7 липня 2020 року № 41 згідно з поданою 

заявою. 

 

          13.4. Підпункт 11.1 пункту 11 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 19 березня 2020 року № 123 щодо виділення кімнати літ…., житловою 

площею 23,6 кв.м, комунальної квартири № …, що має статус соціального 

житла, по вулиці Стрілецькій, … Савченко Ігорю Григоровичу згідно з пунктом  

69 «Правил обліку громадян …» та розірвати   договір найму соціального житла 

від 7 липня 2020 року № 40. 

 

13.5. Підпункт 6.2 пункту 6  рішення виконавчого комітету міської ради 

від 7 червня 2018 року № 249 щодо виділення кімнати літ…., житловою 

площею 21,1 кв.м, комунальної квартири № …, що має статус соціального 

житла, по вулиці Стрілецькій, … Науменко Антоніні Михайлівні та розірвати   

договір   найму  соціального житла від 12 червня 2018 року № 15 як такій, що 

забезпечена житловою площею згідно з діючими нормами.  

Управлінню адміністративних послуг міської ради (Овсяник М. К.) зняти 

Науменко А. М. з реєстрації за зазначеною адресою як таку, що втратила право 

користування житловим приміщенням. 

 

13.6. Підпункт 9.1 пункту 9  рішення виконавчого комітету міської ради 

від 20 грудня 2013 року № 359 щодо виділення кімнати літ…., житловою 

площею 13,0 кв.м, комунальної квартири № …, що має статус соціального 

житла, по проспекту Миру, …  Карпенко Яні Андріївні, сім’я з двох осіб (вона, 

син),   та   розірвати   договір   найму  соціального житла від 3 квітня 2019 року 

№ 25, згідно з поданою заявою. 

 

13.7.  Абзац 1  пункту 9  рішення виконавчого комітету міської ради від 

15 вересня 2008 року № 245 щодо виділення кімнати № …, житловою площею 

18,0 кв.м, комунальної квартири по вулиці Івана Мазепи, … (колишня Щорса), 

що має статус соціального житла, Солодовніковій Наталії Миколаївні сім’я з 

двох осіб (вона, дочка), та розірвати  договір найму соціального житла від 18 

квітня 2019 року № 29 у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1, 2, 7 частини 2 

статті 25 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення». 
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Управлінню адміністративних послуг міської ради (Овсяник М. К.) зняти 

Солодовнікову Наталію Миколаївну та Солодовнікову Анну Миколаївну з 

реєстрації за зазначеною адресою як таких, що втратили право користування 

житловим приміщенням. 
 

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Хольченкову Н. М.  

 

 

 

Заступник міського голови 

 

 

О. ЛОМАКО 

 

Секретар міської ради  Н. ХОЛЬЧЕНКОВА   

 


